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Redaktionen - Landsbyliv 

 
Ebbe Kirkegaard, Sigvej 5, Torsted 21977274 
Gitte Harpøth, Torstedvej 36, Torsted 97333770 
Mette Haubjerg, Tovstrupvej 7, Hover 
Tlf. 20888282/ 97348282 e-mail:   haubjerg@pc.dk 
 
Indlæg afleveres som e-mail, evt. som vedhæftet fil 
eller skriftligt senest kl. 18 den 28. i måneden for at 
komme med i udgaven, der udkommer senest medio 
næste måned. For juli-udgaven er tidsfristen ca. den 
19. juni (pga skoleelevernes sommerferie) 
 
 
Webmaster: 
www.hover-torsted.dk                   
 
Hover Sogneforening:       www.hover-torsted.dk 
Kontakt formand@hoversogneforening.dk 
Pernille Priess (formand) 40206741 
Miranda Andersen (sekretær) 30613155 
Ole Stampe (næstformand) 20555560 
Kristoffer Ø. Kristensen (kasserer) 21351344 
Berit Pilgaard (bandeleder) 23252165 
 
 
Lyngsmoseforeningen:  www.lyngsmose.dk 
Vagn Gravesen (formand) 97348186 
Dennis Barbesgaard (næstfm) 96747809 
Peter Barner-Rasmussen (kasserer) 21447501 
Per Sunesen (sekretær) 40140304 
Palle Eriksen 51501656 
Valter V. Kristensen (kanoudlejning) 40206734 
Erling Mikkelsen 97143939 
Esben Midtiby (webmaster) 30680668 
 
Hover Ungdoms- & Idrætsforening: 
Chalotte Kamp (formand) 28294778 
Kasper Lykke (næstformand) 40627508 
Sine Grønlund Jørgensen (kasserer) 61543610 
Udvalgsformænd: 
Søren Lyngklip Strøm (fodbold) 22561954 
Maja Kold Lauritzen (gymnastik) 29289061 
Tina Toft (badminton.) 24262524 
Thea Mikkelsen (underholdning) 29718201 
 
Sponsorudvalg: 
Brian L. Rødgaard 61277613 
Ivan T. Thesbjerg 21868280 
Ove K. Mikkelsen 20583498 
 
Hover Fritids- og Kulturcenter 
Flemming Toft (formand) 24277808 
Danni D. Madsen (næstformand) 29653293 
Anna Bruun Olesen (kasserer) 51246765 
Kirsten Brodersen (udlejning) 22438290 
Rie Mikkelsen (sekretær) 29820189 
 
Hover Pensionistforening 
Karen Marie Simonsen (formand) 53285910 
Agnethe Stampe (næstform.) 97348022 
Inge Kirkegård (kasserer) 97348105 
Bodil Sig 97348149 
Lisbeth Krogh 97348069 
 
 
Hover Jagtforening: 
Jens Jørgen Olesen (formand) 30229427 
Michael Gade (kasserer) 61305816 
Carl Ingemann Slyk (sekretær) 61372120 
Thomas Bondesgaard (skydeudv) 40212234 
Jørgen B. Jensen (skydeudv.) 23279681 
 
Hover Forsamlingshus (tlf. 51468188): 
Jens Møller Kr. (formand) 97348052 

Frede Sig (næstformand) 97348202 
Flemming Hansen  (sekretær) 97348115 
Bodil Rindum Jensen (kasserer) 97346434 
Henny Larsen (udlejer) 97348132 
 
 
 
Lokalhistorisk Arkiv og Boghuset, Hover 
Arkivet er åbent onsdage kl. 9-12 samt ved 
henvendelse til udvalget. Boghuset er åbnet 
onsdage kl. 9-20. 
Andreas Stampe  40268022 
Karen Marie Simonsen 53285910 
Signe Marie Olesen 61716826 
e-mail: hoverlokalarkiv@gmail.com  
arkiv.dk 
 
 
Muldbjerg Mølle 
Tommy Andersen 20129174 
Lisbeth Krogh 97348069 
Marie Hansen 97348040 
Andreas Stampe 97348022 
Hans Østergaard 97348181 
 
 
Hover Sparekasses Fond 
Niels Østergaard, formand 97348990 
Elena Hedegaard, næstformand 51909740 
Carl Ingemann Slyk, sekretær 61372120 
Kristian Haubjerg, kasserer 97348085 
Leif Mikkelsen 97348201 
Kasper Stampe Knudsen 61271990 
 
 
Hover-Torsted Friskole (tlf. 97333050): 
Helle Andreasen (formand) 21902690 
Elena Jensen (næstformand/PR) 51909740 
Søren Vindelbo (kasserer) 22168501 
Nadia Karlsen (sekretær) 28709023 
Anja Østergaard (praktisk udvalg) 24200582 
Benny Thomsen (praktisk udvalg) 21934772 
Poul Sørensen (praktisk udvalg) 28454670 
 
 
Friskolens Støtteforening 
Mette Strøm (formand) 21476111 
Erik Sønderskov (næstformand) 51530914 
Mogens Kristensen 97321681 
Doris Thesbjerg (sekr.) 41405862 
Chalotte Kamp 28294778 
Peder Nielsen 30518576 
Poul Sørensen (repr. skolen) 28454670 
 
Hover-Torsted Børnehus 99743210 
Ida Mikkelsen (formand) 40518201 
Camilla Slot Tarpgaard (næstfm) 21780789 
Helle Andersen (sekretær) 24618884 
Ulrik Sig (praktisk) 22573424 
Lasse Pedersen (kasserer) 20804704 
Conny Stampmøll Degryrr (leder)  24615667 
Trine Rejkjær (med.repr.) 51511530 
 
 
Hover-Torsted Børnehus’ støtteforening 
Theresa Rathkjen Nørbygaard (form) 26299217 
Dorte Bernhard Gade (næstformand) 25329147 
Malene B. Jespersen (sekretær) 28689652 
Mette Pedersen (kasserer) 20616709 
Kathrine Østergaard (suppleant) 40461706 
  
Torsted Lokalhistoriske Arkiv: 
Åbent efter aftale: 
Torben Thomsen  97333303 
 
 

 
 
Hover-Torsted Menighedsråd: 
Vagn Graversen  
(formand og kontaktperson) 21643297 
Sonja Holmgaard 
(næstfm/ kirkeværge Torsted) 97333208 
Hanne N. Bruhn (kasserer) 22111993 
Ernst Sørensen (kirkeværge Hover) 97348151 
Hanne E. Kristensen (webmaster) 24427289 
Torben T. Thomsen 97333303 
Inge-Dorthe Kaasgaard  
(sognepræst og sekretær)  97333309 
Pastoratets hjemmeside www.thøkirkerne.dk 
 
Torsted Sognebibliotek 
Torben Thorup Thomsen 97333303 
 
 
Torsted Sogneforening            www.torsted.net 
Pernille Harpøth (formand) 23962045 
Thijs Koenraadt (næstformand) 23868412 
Poul H. Holmgaard (kasserer) 97333208 
Ane Lyremark (sekretær) 22423792 
Katja Ahm 29262516 
Peder Nielsen/Sussi Bondesgaard (suppl.) 
 
 
Klub 95 
Sonja Holmgaard, formand/kasserer 97333208 
Torben Thomsen, sekretær 97333303 
 
 
Lystbækforeningen 
Torben Thorup Thomsen (formand) 97333303 
Inger Kobberø (sekretær) 23335231 
Hanne Mouritsen (kasserer) 61282136 
Berit Kiilerich (næstformand) 21232984 
Geeke Jonker 61603477 
 
 
Videbæk Ugeavis: 
Astrid Vestergaard  9694 9045 
post@videbaek-bogtrykkeri.dk 
 
 
Thorsted Jagtforening 
Jan Harpøth (formand) 97333770 
Bjarne Krogshede 97333929 
Jørgen Falk (kasserer) 97384084 
Per Pedersen 97333451 
 
Kronhede Lejrskole 
Mehli N. Nielsen (udlejer ) 23844400/ 97348130 
 
Kronhede Forsamlingshus  
Torben Thomsen (formand) 97333303 
Hanne Kjærgaard (kasserer)  20586051 
Tove Bjerre (Udlejer) 29216987 
Else K. Mouritsen (sekretær)  21326543 
Hanne K. Mouritsen (sekretær) 61282136 
 
 
 
Tim - Torsted Havekreds 
Henny Ramskov (formand) 96104142 
Anna Hald (kasserer) 21233548 
Ida Larsen (sekr.) 40424206 
Vibeke Eybye 20323714 
 
Landsbyliv udsendes i Hover og Torsted sogne og 
trykkes i 440 eksemplarer. 
Tryk: Hee Offset 

 
Hvis en aktivitet bliver aflyst eller flyttes til en anden dato eller er anført fejlagtigt i kalenderen, så giv 
venligst besked til redaktionen, så kalenderen kan blive rettet. Aktiviteter medtages gratis for 
annoncerende foreninger. Frist for indlevering af stof er normalt den 28. i måneden med enkelte 
undtagelser (op til sommerferien). 
 
 
 
 
  

mailto:haubjerg@pc.dk
http://www.hover-torsted.dk/
http://www.hover-torsted.dk/
mailto:hoverlokalarkiv@gmail.com
http://www.thøkirkerne.dk/
mailto:post@videbaek-bogtrykkeri.dk
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Tømrer Møller 
Hover 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tlf. 9734 8112  - mobil 4035 3481    
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 Nyt fra Hover-Torsted Friskole… 
 
Vi skriver september og kan se tilbage på en dejlig sommer. Jeg 
formoder at alle har nydt det gode vejr, fået spist nogle is og har 
fået nogle gode oplevelser med i bagagen. 

Onsdag den 11. august startede vi skoleåret 2021-2022 op. Her er 
et lille udpluk af talen fra første skoledag: 
”Så kom dagen hvor vi stævner ud mod et nyt skoleår. Dagen i dag 
hvor måske været længe ventet for nogle, og for andre kunne man 
nok godt have bruge et par ugers ferie mere. Men det er i dag vi 
stævner ud. Alle sejl er sat, flaget er hejst i masten og skuden er 
rengjort. Der er sat friske blomster i koøjerne og der er blevet 
provianteret til et helt skoleår. Der er ingen fare for, at vi kommer til 
at mangle blyanter og undervisningsmaterialer. 
Ombord på skuden har vi 59 matroser, en kaptajn og mange 
styrmænd, der skal sørge for, at matroserne hver dag bliver guidet i 
hverdagen ombord. Vi har også en maskinmester der sørger for – 
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 sammen med hovmesteren, at skuden hele tiden er velsmurt og 
fremstår som det den er – et gammelt – men velholdt skib. 
På sådan en dag hvor vi stævner ud, håber vi på en let vind så vi 
kan få sat nogle sejl. Hvad vejret vil byde det kommende år – det 
kan vi kun gisne om. Men vi håber meget på, at vi kan navigere 
uden om den ø der hedder Corona og de øer der hedder Storme. Vi 
vil hver dag lægge en kurs og have et mål for øje. Men nogle gange 
vil det være nødvendigt at lægge en anden kurs for at nå målet, 
eller simpelthen at krydse op mod vinden – og vejen til målet 
dermed bliver lidt længere end først beregnet. Men en ting er helt 
sikker – vi er i land igen i slutningen af juni. Vi kommer i land 
stærkere end i dag, nogle vil også være større end i dag – og vi vil 
alle sammen være mange oplevelser rigere end i dag. 
Kort sagt, så har både kaptajn, styrmænd, maskinmester og 
hovmester glædet sig utrolig meget til at byde jer 59 matroser 
velkommen til et år ombord på Hover-Torsted Friskole.” 
 

Første skoleuge 
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Vi har også budt indenfor på en skole, der nu er fri for Corona-
restriktioner. Godt nok bliver vores elever fortsat tilbudt at blive 
testet to gange i ugen, men vi oplever også, at flere og flere, at 
vores ældste elever er blevet vaccineret. Det er dejligt igen at 
kunne tænke friskole, ingen afstandskrav eller restriktioner – blot 
helt almindelig friskoleundervisning. 
 
 
Huske-datoer: 
27. september 2021 Åben morgensang kl. 8.15 
15. oktober 2021 Motionsdag – alle er velkommen til at 
deltage 
 
 
 
 
 
 

TORSTED KLUB 95 
Efterår 2021 

Kontakt person: Sonja Holmgaard 97333208 

Tirsdag d. 12-10:    Niels Back: Fortæller om sit liv til søs 

Tirsdag d. 26-10:    Viktor Hedegaard: Fortæller om Jeppe Åkjær 

Tirsdag d. 9-11 :     Anne Hillgaard : Fortælling 

Tirsdag d. 23-11:   Margit Larsen: Storyteller 

Tirsdag d 7-12:       Fælles julehygge med Hover i konfirmandstuen kl 14 

Møderne afholdes i Klubhuset, Torstedvej 52 og starter kl 14.30, hvis ikke andet 
er nævnt. 
Alle er velkommen      
Venlig hilsen  
Bestyrelsen                   
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Hover Sognekor 2021/2022 

 

 

 

”YES! Vi må synge sammen igen” 

                                      
Derfor starter vi kor igen. Hover Sognekor er for dig, der bare har lyst til at 
synge. Tag din nabo, ven eller familie under armen og kom til første sangaften  

 
torsdag, den 7. oktober 2021 kl. 19.30 – 21.30 

i Hover-Torsted Friskole, Torstedvej 44, Torsted, 6980 Tim 
 

Pris: 350 kr. for efterårssæson (betales senest 3. mødegang) 
        350 kr. for forårssæson 

 
ALLE, såvel nye som tidligere medlemmer, er velkomne. 

 
Vi synger alt – lige fra revyviser til musicalsange, afrikanske, engelske samt 
nye danske popsange….og hvad vi ellers kan finde på!! Det er ingen betingelse 
at kunne engelsk udtale. Det gælder bare om at finde sangglæden frem, så 
kom og syng med! 

 
PS! Er du i tvivl, om korsang er noget for dig, er du meget velkommen til at 
prøve at synge sammen med os en enkelt aften.  
 
Obs! Husk de gode råd og vaner ift. Covid19. 
 

 

Vi glæder os til at se jer alle 
 

Glade sanghilsener 
Lone og Birgitte 
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Hee 
Smede- & Maskinforretning ApS 

Hovervej 53, Hee 

Tlf. 97335166  - mobil 40335166 - fax 97335657 

 

• Forhandling og reparation af landbrugsmaskiner 

• Alt i smede- og VVS-arbejde 

• Autoriseret naturgas-installatør 

• Gas- og oliefyrservice 

 
 

 

 

 
 Kørsel af containere,  sand,  

grus og gylle.  
 

 

HV-TRANSPORT 
 

Tlf.: 97 348099 
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Kjeldgaards Murerforretning 
v/Ivan Kjeldgaard 
mobil 23647031 

 
Tilbygning - Ombygning - Renovering – Flisearbejde 
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Spjald El er blevet til:  
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SPORTSFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEST 2021…  
 

sikke et BRAG af en FEST!!! 
 
 

Det er en KÆMPE fornøjelse at planlægge sportsfest i flere 
måneder når det ender ud i så meget fællesskab, opbakning, 
hygge. I skal vide alle sammen som deltog i årets sportsfest – at det 
betaler sig jo når vi planlægger i flere måneder, laver laange lister, 
spørger jer om hjælp til at stille telt op, booke underholdning, musik, 
handle ind, sørge for strøm til alt, finde skraldespande, flytte mål, 
tørre borde af, printe prislister, klippe stier til cykelløb, sørge for 
tilmelding til spisning, bage kage, lave kaffe, gøre toiletter rent, 
hente det vi har glemt, byde velkommen, stå vagt ved cykelløb, 
sørge for bar, lave sømblokke, vaske klude, pakke ned og rydde 

op… og mange flere opgaver       

 

Vi siger TAK til jer alle sammen – og så kan I 
godt booke kalenderen til det helt store 
GENSYN med vores allesammens allerbedste 
HUIF-BURGER, vi er ret sikre på at den 
vender tilbage næste år! 
 
Sæt derfor allerede X i kalenderen… 

SPORTSFEST 18-19-20/8 2022 

 
 

På gensyn siger vi alle sammen 
 

Bestyrelsen i HUIF – Chalotte, Kasper L., Thea, Tina T., Søren S., 
Maja, Sine 

Festudvalget – Thea, Klaus H., David & Rikke 
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Kom til dameaften hos Vestjysk Paintball den 9. september kl. 17 til en 

rigtig omgang krig med krudt og kugler.  
 

Vær samtidig med til at støtte Hover Torsted  
Børnehus´s støtteforening, så dine børn kan blive ved med af få nogle 

fede oplevelser, når de er på tur med Børnehuset.  
 

Arrangementet er for alle damer, også dem som ingen børn har endnu. 
For den nette sum af 300 kr. får du alt i beklædning samt et gevær fyldt 
med 300 kugler. Som afslutning vil der være sandwich. Drikkevarer skal 

man selv medbringe (dog ikke kaffe).  
 

Hele indtjeningen* går ubeskåret til støtteforeningen.  
Betaling og tilmelding via mobilepay til tlf. 40461706 eller via 

bankoverførsel på reg. Nr.:9629 kontonummer 8980100473 husk navn 
ved betaling.  

Seneste tilmelding er onsdag den 1. september.  
Vestjysk Paintball Vadhovedvej 6 6950 Ringkøbing Hover.  

Vi glæder og til at se jer  
 

Med venlig hilsen Støtteforeningen og Vestjysk Paintball  
 

 
*Gælder ikke ved køb af røggranater 

 
OBS. Først til mølle.  
Max. 28 personer, minimum 8 pers. 
  

Støtteforenin

g   
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 Musik i Muldbjerg Mølle 
Fredag den 10. september 2021 

kl. 19.00-ca. 23.00 Picnic med Wånsda 
 

Et band fra Vestjylland som er vilde med 

et spille irsk, skotsk, amerikansk og 

dansk folkemusik. Spilleglæden lyser ud 

af de 4 medlemmer af bandet, når de er 

på scenen. 

Der er ingen tvivl om, at når de spiller, 

så får du lyst til at synge og klappe med, 

til tider er der ligefrem folk der danser.  

Bandets frontfigur er Svend Erik Larsen. 

Han har spillet utroligt mange steder 

med bands som Shamrock, A´Conto, 

Folk Friends og også som solist. Olf 

Mogensen er også en rutineret herre, 

han har spillet med Kviksand, The 

Gravediggers og Bark- 

flis. Lyder Horsted har i mange år spil- 

let med i det nu opløste band Man- 

da´ Awten, og han var også med i  

A´Conto.  

Dorthe Kold har den fornøjelse at spille sammen med de tre garvede herrer. Publikum 

kan se frem til sange som: Whisky in the jar, The night they drowe old Dixie down, 

Jolene, Jeg er ikke som de andre, Munken fra Børglum, Fly Away, og mange flere...  

Svend Erik Larsen, vokal, guitar, mundharpe og måske Bodhran Olf Holm Mogensen, 

vokal, bozouki og guitar. Lyder Horsted, vokal og bas Dorthe Kold, vokal og percussian  

Tag en dejlig picnickurv med på Møllen og del den gerne med gode venner. Møllen skal 

nok sørge for, at der er drikkevarer af enhver art til køb i baren. 

Billetpris er 150,- Dkr. (tilmeldingen er bindende) 

Der er begrænset antal pladser, så bestilling af billetter kan ske hos: 

Lisbeth Krogh tlf. 9734 8069/ 24249707 og Agnethe Stampe tlf. 9734 8022/ 61268022 

eller på mail til: astampe@live.dk 
 

Adresse Muldbjerg Mølle, Muldbjergvej 23, Muldbjerg, 6971 Spjald. 
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 Musik i Muldbjerg Mølle 
 

Aoife Scott 

Prisvindende Singersongwriter gæster Muldbjerg Mølle søndag d. 26. 

september kl. 14-16 Koncerten afvikles i samarbejde med Generator 

 

Peter Vesth og Kristian Rusbjerg 
5. oktober kl. 19.30 

Mange kender nok bedst Peter Vesth når man nævner sangen Veras Vinterven. Med sin guitar om 

halsen og muntre anekdoter spiller og synger han sine sange med nærhed og en tydelig glæde, der 

smitter af på sit publikum. 

Peter har sunget og spillet i mange årtier og har igennem tiden skrevet noget nær 500 sange, som 

er nået langt ud over vores landegrænse. Adskillige gange har han været i Nashville Tennessee, for 

at indspille og skrive sange og på den måde fået skabt sig en spillestil, der i USA nok vil blive kaldt 

Country and Folk.  

Peter Vest har altid haft en enorm passion for at 

bestyre små visevershuse og har igennem tiden 

med sin bror Torkild, både været musikalsk vært 

for Tivolis legendariske  

Visevershus og adskillige spillesteder på 

Bornholm og i dag bestyrer Peter sit eget  

Spillested i Sorø ved Navn Vesthhuset 

I dag turnerer Peter Vesth landet tyndt med sin 

makker Kristian Rusbjerg, som med sin 

harmonika har formået at sætte harmonikaen 

på det musikalske landkort.  

Kristian har igennem de sidste 15 år spillet med utallige forskellige musikere og rørt mange 

forskellige genrer. I dag spiller han med i omkring 15 forskellige grupper/bands og har indspillet 

adskillige CDér og medvirket på endnu flere som studiemusiker eller gæstesolist og har da også 

både guld og platin plader hængende derhjemme for sine udgivelser. 

Kristian Rusbjerg spiller hvert år i Marihaven i Ansager til Sommersang i Marihaven og bliver 

jævnligt spillet i TV sammen med bl.a. Peter Vesth. 

Sammen optræder Peter Vesth og Kristian Rusbjerg landet rundt og skaber en herlig stemning 

med Peters festlige sange, stille ballader og muntre anekdoter. 

 

Begge koncerter:  Billetpris er 150,- Dkr. (tilmeldingen er bindende) 

Der er begrænset antal pladser, så bestilling af billetter kan ske hos: 

Lisbeth Krogh tlf. 9734 8069/ 24249707 og Agnethe Stampe tlf. 9734 8022/ 61268022 

eller på mail til: astampe@live.dk 

Adresse Muldbjerg Mølle, Muldbjergvej 23, Muldbjerg, 6971 Spjald. 
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RUNNING DINNER 

 
Så er det tid til at tilmelde sig til Running Dinner. 
Lørdag den 9. oktober kl. 17.00 
 
Alle over 18 år i Hover, Torsted og Muldbjerg er 
hjertelig velkomne 
- unge som gamle - singler som par. 
 
Vi håber rigtig meget i har lyst til at være med til at skabe en hyggelig aften. 
 
Tilmelding sker ved at Mobilepay 250 kr/Pers. til 8351ZP eller til konto:  
7670-4873274. Samtidig sendes en mail eller en sms til 2147 6111 eller til 
hvingelvej@gmail.com, om I ønsker at være gæst eller vært. 
Værterne skal både lave forret og hovedret, men til 2 forskellige hold gæster. 
Hvert hold består af 8 personer i alt.  
 
Giv jer selv en hyggelig aften - lav noget nem mad:-) Ønsker du/I at være vært 
skal I ikke betale for at deltage, men betale for maden til jeres gæster. 
  
Gæsterne medbringer selv en pose drikkevarer til maden og sørger selv for al 
transport aftenen igennem. 
Min. antal deltager 50 personer.  
Seneste tilmelding den 15. september. 
INGEN VÆRTINDEGAVER. 
 
Spørgsmål besvares på 2147 6111 (Mette) 
Kl. 15.00 får du/I besked på hvor I skal spise forret kl. 17.00. 
Kl. 18.30 får du/I besked på hvor I skal spise hovedret kl. 19.00 Kl. 20.30 mødes 
alle i forsamlingshuset, hvor der er dessert, drinks og hygge. 
 
Har du din partner med, følges I sammen hele aftenen. 
HÅBER VI SES:-) 
Friskolens Støtteforening 
 

Damegymnastik i Hover 
 
Vi tager hul på en ny sæson mandag 27. september kl. 18.45. 
 
Sted: Hover Kultur- og Fritidscenter 
 
Leder: J. Lauritsen 
 
Hilsen gymnastikudvalget F&S 

mailto:hvingelvej@gmail.com
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GYMNASTIK 
 
 

Nu starter HUIF’s gymnastiksæson for voksne snart. 
Vi kan ikke næsten ikke vente! 

Kom og vær med til: 
 

Hovers piger (+15) 
Onsdag kl. 18.30-20.00 
Opstart i uge 40 

 
 
 
De første 3 træninger vil være prøvegange, så kom endelig og vær med.  
 

Vi glæder os til at se jer til 
endnu en god sæson! 

 
 
Der er endnu ikke fundet nok trænere og hjælpetrænere, så hvert 
børnegymnastikhold kan bestå. Når de er fundet, tilbyder vi holdene. Hold 
øje med hjemmesiden og facebook for reklame for disse hold.  
 
Glade hilsner fra HUIF – Gymnastikudvalget 

 
 

 
Hover Pensionistforening 2021 

 
Den 23. sept. kl. 14.00 afholdes den 

årlige høstfest. 
I år bliver det hos Agnethe og Andreas, 

Skærmbjerg 28. 
Vi håber mange har lyst til at deltage.  

  

Karen Marie og Sørens knægte 
Mandag kl. 19.30-21.00 
Opstart i uge 40 
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AKTIVITETS- og FORENINGSKALENDER 2021 

Dato Aktivitet Forening 

September 

Man. 6. Karen Marie og Sørens knægte kl. 19.30-21 HUIF 

Ons. 8. Hovers piger (+15) gymnastik kl. 18.30 HUIF 

Tors. 9. Paintball og hygge kl. 17 Børnehusets 
støtteforening 

Fre. 10. Picnis med Wånsda kl. 19 Muldbjerg Mølle 

Tors. 23.  Høstfest kl. 14 ved Agnethe og Andreas Hover 
Pensionistforening 

Tors. 23. Evaluerings- og inspirationsmøde kl. 19 i 
Torsted Forsamlingshus 

Styregruppen Vestrum 

Søn. 26. Aoife Scott kl. 14-16 Muldbjerg Mølle 

Man. 27. Åben morgensang kl. 8.15 Hover-Torsted Friskole 

Man. 27. Damegymnastik kl. 18.45  Gym.udvalg F&S 

Oktober 

Tirs. 5. Peter Vesth og Kristian Rusbjerg kl. 19.30 Muldbjerg Mølle 

Tors. 7. Hover Sognekor starter op – kl. 19.30-21.30 
på Friskolen 

Lone og Birigitte 

Lør. 9. Running dinner kl. 17 Hover-Torsted Friskoles 
støtteforening 

Tirs. 12. Niels Back: Fortæller om sit liv til søs kl. 
14.30 

Torsted Klub 95 

Fre. 15. Motionsdag Hover-Torsted Friskole 

Tirs. 26. Viktor Hedegaard: Fortæller om Jeppe 
Aakjær kl. 14.30 

Torsted Klub 95 

November 

Tors. 4. Generalforsamling kl. 18.30 Hover Jagtforening 

Tirs. 9. Anne Hillgaard: Fortælling kl. 14.30 Torsted Klub 95 

Lør. 20. Sognejagt  Hover Jagtforening 

Tirs. 23. Margit Larsen: Storyteller kl. 14.30 Torsted Klub 95 

 

Hover Lokalhistoriske Arkiv og Boghuset i Hover 

Hoverdalvej 2 

 

Fra og med tirsdag den 14. september ændres 

åbningstiderne, som herefter er følgende: 

  

Arkivet er åbent tirsdage fra kl. 9 – 12 

Boghuset er åbent tirsdage fra kl. 9 – 20. 
 
 
 Afsender:  

Landsbyliv Hover-Torsted 
v/Mette Haubjerg 
Tovstrupvej 7, Hover - 6971 Spjald 

 

 


